
AUGUSZTUSI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 

Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
Augusztus 1. csütörtök, 19:00 

FEHÉR ÉJSZAKÁK 
amerikai horror-dráma, misztikus film, 140’, 2019 
Rendező: Ari Aster 

Főszereplők: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter 
 

Dani és Christian régóta együtt vannak, ám a fiú úgy érzi, 

ideje lezárni kapcsolatukat. Egy váratlan tragédia miatt még-

is úgy dönt, nem ez a legjobb alkalom, és meghívja a lányt is 

a nyári napforduló alkalmából rendezett fesztiválra, melynek 

különös közössége tárt örömmel fogadja őket, de hamar 

kiderül, hogy a bizarr rituálékból ők sem maradhatnak ki.  
 

Augusztus 2. péntek, 18:00 

TOY STORY 4. 
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2019 
Rendező: Josh Cooley 
 

Woody magabiztosan töltötte be helyét a világban, s jól 

tudta, első számú feladata vigyázni gazdájára, legyen az akár 

Andy, akár Bonnie. Ám miután Bonnie egy új játékot hoz 

szobájába, egy nagy kaland barátai oldalán rádöbbenti Woo-

dyt, milyen nagy hely is lehet a világ egy játék számára. 
 

Augusztus 2. péntek, 20:00 

YESTERDAY 
magyarul beszélő, angol zenés vígjáték, 112’, 2019 
Rendező: Danny Boyle 

Főszereplők: Lily James, Himesh Patel, Ana de Armas 
 

Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené minden idők legzse-

niálisabb zenekarát, a Beatlest? Mi lenne, ha csak te emlé-

keznél a felejthetetlen slágerekre? Mi lenne, ha elkezdenéd 

játszani dalaikat, és hirtelen világsztár válna belőled?  
 

Augusztus 4. vasárnap, 18:00 

A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2. 
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 86’, 2019 
Rendező: Chris Renaud 
 

A 2016-os első rész hatalmas közönségsikert aratott világ-

szerte, így végre itt a folytatás, amelyben ismét bepillantha-

tunk házi kedvenceink rejtett életébe, azaz abba, hogy mit is 

csinálnak pontosan, amikor a gazdáik nincsenek otthon. 
 

Augusztus 4. vasárnap, 20:00 

ÜBERGÁZ 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 95’, 2019 

Rendező: Michael Dowse 

Főszereplők: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Karen Gillan  
 

A visszafogott Über-sofőr mit sem sejtve felvesz egy sokat 

látott zsarut, aki forró nyomon jár egy gyilkos nyomában. 

Nem kell sok idő, hogy rájöjjön: ez a megpróbáltatásokkal 

teli éjszaka kockára teszi az épelméjűségét, az életét és az 

ötcsillagos értékelését is. Egy friss humorú akció-vígjáték 

két ellentétes jellemű fickóról, akik teljesen képtelen hely-

zetben találkoznak – és csak egymásra számíthatnak.  
 

Augusztus 7. szerda, 19:00 

ÜBERGÁZ 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 95’, 2019 

Rendező: Michael Dowse 

Augusztus 8. csütörtök, 19:00 

KETTŐS ÉLETEK 
feliratos, francia romantikus vígjáték , dráma, 108’, 2018 

Rendező: Olivier Assayas 

Főszereplők: Juliette Binoche, Guillaume Canet 
 

A kifinomult Alain egy nagy múltú kiadóház feje, aki a 

digitális forradalommal van elfoglalva, felesége Selena, egy 

tévésorozat sztárja – mindketten más ágyában keresnek 

vigaszt gondjaikra. Alain, cége fiatal és csinos digitális ve-

zetőjével jön össze, Selenának pedig férje egyik barátjával 

van évek óta tartó viszonya. A félrelépések pedig egyre csak 

bonyolítják a munkahelyi és magánéleti zűrzavart.  
 

Augusztus 9. péntek, 18:00 

HERCEGNŐ CSODAORSZÁGBAN 
magyarul beszélő, orosz animációs családi film, 75’, 2018 

Rendező: Marina Nefyodova 
 

Barbara hercegnő rábukkan a kastélyban egy bűvös könyvre, 

mely Csodaországba repíti őt, ahol mindenféle mulatságos 

lények fogadják. Megtudja, hogy a kastélyukban rejlő tükör 

segítségével újra találkozhat anyjával, aki nem sokkal szüle-

tése után távozott az udvarból. Egy sárkány társaságában int 

búcsút Csodaországnak, aki segíti a kislányt a keresésben. 
 

Augusztus 9. péntek, 20:00 

POMPON KLUB 
magyarul beszélő, angol-amerikai vígjáték, 91’, 2019 

Rendező: Zara Hayes 

Főszereplők: Diane Keaton, Pam Grier, Jacki Weaver 
 

Martha New York-ból egy csinos nyugdíjas otthonba költö-

zik, ahol a lakosok puccos golfautóval közlekednek és klub-

foglalkozásokra járnak. Martha eleinte mindenkit lenéz, még 

az életvidám szomszédját, Sherylt is. Egy nap Sheryl rátalál 

Martha középiskolai pomponlány ruhájára, és hatalmába 

kerítik őket a szurkolások régi emlékképei. A két asszony 

nyugdíjas pompon klubot alapít. Sorra jelentkeznek a lelkes 

tagok, akik önfeledten szórakoznak és újraélik fiatalságukat.  
 

Augusztus 11. vasárnap, 18:00 

HERCEGNŐ CSODAORSZÁGBAN 
magyarul beszélő, orosz animációs családi film, 75’, 2018 
 

Augusztus 11. vasárnap, 20:00 

POMPON KLUB 
magyarul beszélő, angol-amerikai vígjáték, 91’, 2019 
 

Augusztus 14. szerda, 19:00 

KETTŐS ÉLETEK 
feliratos, francia romantikus vígjáték , dráma, 108’, 2018 
 

Augusztus 15. csütörtök, 19:00 

HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW 
magyarul beszélő, brit-amerikai akció-vígjáték, 134’, 2019 

Rendező: David Leitch 

Főszereplők: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba  
 

Amióta Hobbs és Shaw először összecsaptak, sorra osztogat-

ják egymásnak a beszólásokat és pofonokat. Ám amikor egy 

kibergenetikusan felturbózott anarchista megkaparint egy 

biofegyvert és legyőz egy MI6 ügynököt, össze kell állniuk, 

hogy elkapják a fickót, aki talán még náluk is vagányabb.  
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Augusztus 16. péntek, 18:00 

NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI 
magyarul beszélő, amerikai-indiai animációs film, 91’, 2018  

Rendező: Richard Finn, Tim Maltby 
 

Amikor Normot olyan bűncselekménnyel vádolják meg, 

melyet nem követett el, és otthona biztonságát egy gonosz 

vállalat fenyegeti, barátaira kell támaszkodnia, hogy tisztára 

mossa a nevét és megmentse hőn szeretett királyságát.  
 

Augusztus 16. péntek, 20:00 

VELENCE VÁR 
magyarul beszélő, francia vígjáték dráma, 95’, 2019 

Rendező: Ivan Calbérac 

Főszereplők: Valérie Bonneton, Gigi Ledron 
 

Emile csöppet bolond apjával, és szőkére festett hajú anyjá-

val él. Mikor a lány, aki a legjobban tetszik neki, meghívja 

Velencébe nyaralni, nem is lehetne boldogabb. Az egyetlen 

probléma, hogy a szülők is csatlakozni akarnak. 
 

Augusztus 18. vasárnap, 18:00 

NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI 
magyarul beszélő, amerikai-indiai animációs film, 91’, 2018  
 

Augusztus 18. vasárnap, 20:00 

HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW 
magyarul beszélő, brit-amerikai akció-vígjáték, 134’, 2019 
 

Augusztus 21. szerda, 19:00 

ESKÜVŐ A TOPON 
feliratos, ausztrál vígjáték, dráma, 113’, 2019 

Rendező: Wayne Blair 

Főszereplők: Kerry Fox, Huw Higginson, Gwilym Lee 
 

A sydney-i szerelmesek, Lauren és Ned eljegyzik egymást, 

ám a lagzi előtt pár nappal kiderül, hogy Lauren édesanyja 

eltűnt.  A fiatalok az asszony keresésére indulnak. Kalandos 

nyomozásuk a vadregényes északi területre vezeti őket, ahol 

a lélegzetelállító táj mellett különleges találkozások várnak 

rájuk, és számos múltbéli titokra is fény derül.  
 

Augusztus 22. csütörtök, 17:00 

ERDEI BOSZORKÁNY - TŰZPRÓBA 
magyarul beszélő, dán-norvég-magyar családi film, 90’, 2018 

Rendező: Kaspar Munk 

Főszereplők: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Henrik Mestad 
 

Clara egy átlagos lány egészen addig, míg egy rejtélyes 

macska meg nem karmolja és hirtelen képes lesz kommuni-

kálni az állatokkal, és rájön, hogy egy vadboszorkány család 

tagja. Míg új képességeivel ismerkedik, két vadboszorkány 

ördögi tervet sző, így barátai támogatásával Clarának azért 

kell harcolnia, hogy megmentse önmagát és a vadvilágot.  
 

Augusztus 22. csütörtök, 19:00 

ESKÜVŐ A TOPON 
feliratos, ausztrál vígjáték, dráma, 113’, 2019 
 

Augusztus 23. péntek, 18:00 

ANGRY BIRDS 2. – A FILM 
magyarul beszélő, finn-amerikai animációs film, 96’, 2019 

Rendező: Thurop Van Orman, John Rice 
 

Madársziget lakói mindig jó kedvre vágynak, de valami 

folyton közbejön. Csakhogy ezúttal nem szokásos ellenfele-

ik miatt feszülnek a csúzligumik: egy másik szigeten fészkel 

valaki, aki legalább olyan nagy bombákat dob, és olyan jól 

céloz, mint bármelyik malacharcos: és bár nem érzik emiatt 

túl jól magát, malacok és madarak kénytelenek összefogni. 
 

Augusztus 23. péntek, 20:00 

CSALÁDI VAKÁCIÓ – IRÁNY IBIZA!  
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 94’, 2018 

Rendező: Arnaud Lemort 

Főszereplők: Christian Clavier, Mathilde Seigner 

Philippe és Carole, mindketten elváltak és épp csak találkoz-

tak. A szerelemtől fűtve a férfi bármit megtenne, hogy a nő 

fiainak a kedvében járjon. Ajánlatot tesz az idősebb fiúnak: 

ha leérettségizik, ő választhatja ki, hol nyaraljanak. A vá-

lasztás Ibizára esik, és Philippe-et, aki a békés Somme-öböli 

nyaralásokhoz van szokva, ez valóságos sokkhatásként éri.  
 

Augusztus 25. vasárnap, 18:00 

ANGRY BIRDS 2. – A FILM 
magyarul beszélő, finn-amerikai animációs film, 96’, 2019 
 

Augusztus 25. vasárnap, 20:00 

CSALÁDI VAKÁCIÓ – IRÁNY IBIZA! 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 94’, 2018 
 

Augusztus 28. szerda, 19:00 

VITA& VIRGINIA -SZERELMÜNK TÖRTÉNETE 
feliratos, ír-angol romantikus életrajzifilm, 110’, 2018 

Rendező: Chanya Button 

Főszereplők: Gemma Arterton, Elizabeth Debicki 
 

Egy szenvedélyes kapcsolat igaz története, mely az író Vir-

ginia Woolf, és a költő, Vita Sackville-West között bontako-

zott ki az 1920-as években, egy olyan korban, ahol a nemek 

közti egyenlőség szinte elképzelhetetlen, két nő szerelme 

pedig teljesen elfogadhatatlan volt a társadalom szemében.  
 

Augusztus 29. csütörtök, 17:00 

BEÉPÍTETT CICÓ 
magyarul beszélő, német-belga animációs film, 96’, 2018 

Rendező: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein 
 

Marnie egy dagi cica, akit mindenki hercegnőként kezel és meg-

kap mindent. Amikor viszont magára marad a világban, rájön, 

hogy ő valójában egy magányos cica, aki barátokra vágyik.  
 

Augusztus 29. csütörtök, 19:00 

VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD 
magyarul beszélő, amerikai-angol krimi, thriller, 159’, 2019 

Rendező: Quentin Tarantino 

Főszereplők: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie  
 

1969, Los Angeles. Egy western tévésorozatból kikerült 

munkanélküli színész és kaszkadőre együtt próbálnak bol-

dogulni Hollywoodban, egy kegyetlen világban. Rick és 

Cliff eddig kiismerte magát a showbizniszben, de most bár-

merre járnak, arra kell rácsodálkozniuk, hogy minden meg-

változott: a szabályok, a főnökök és a nők is.  
 

Augusztus 30. péntek, 18:00 

VITA& VIRGINIA -SZERELMÜNK TÖRTÉNETE 
feliratos, ír-angol romantikus életrajzi film, 110’, 2018 
 

Augusztus 30. péntek, 20:00 

VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD 
magyarul beszélő, amerikai-angol krimi, thriller, 159’, 2019 
 

Szeptember 1. vasárnap, 18:00 

BEÉPÍTETT CICÓ 
magyarul beszélő, német-belga animációs film, 96’, 2018 
 

Szeptember 1. vasárnap, 20:00 

ANNA 
magyarul beszélő, francia akcióthriller, 119’, 2019 

Rendező: Luc Besson 

Főszereplők: Sasha Luss, Helen Mirren, Cillian Murphy 
 

Anna hihetetlenül szexi, szuperintelligens, de kíméletlen 

harcos is. A profi bérgyilkosnő az ujja köré csavarja a bűnö-

zőket, politikusokat, hogy aztán szemrebbenés nélkül végez-

zen velük. A kérdés csak az, mi motiválhat egy ilyen titok-

zatos nőt, aki halálosan veszélyes játszmát űz mindenkivel. 


